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With financial support from the Daphne III Programme 

Ενημερωτικό Σεμινάριο 

Ενδοοικογενειακή βία στις γυναίκες 

και ειδικότερα στις μετανάστριες  
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With financial support from the Daphne III Programme 
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Asocia�a Na�onalã a Universitã�lor Populare 

Bd. N. Bãlcescu nr. 18  

Sector 1, Bucureş�  

ROMANIA 

E-mail:  anup@updalles.ro  

Phone and fax:  (021) 314 66 37; (021) 314 00 63  

 

 

Exchange House Na�onal Travellers Service 

61 Great Strand Street 

Dublin 1 

IRELAND 

Tel: +353 1 872 1094 

Fax: +353 1 872 1118 

Email: info@exchangehouse.ie 

Web: www.exchangehouse.ie 

IEIE Stu<gart 

Hölderlinplatz 2a 

70193 Stu<gart 

GERMANY 

Tel: +49 711 236 2513 

Email: Team@ieie.de 

Web: www.ieie.de 

Ins�tute of Preven�ve Medicine Environmental & 

Occupa�onal Health 

7, Fragoklisias street, 151 25, Marousi 

GREECE 

Tel.: +30 210 6255700  

Fax: +30 210 6106810  

Email: info@prolepsis.gr  

Verein Mul�kulturell 

6020 Innsbruck 

Bruneckerstraße 2 d, 3. Stock 

AUSTRIA 

Tel: +43 512 56 29 29 3 

Email: office@migra�on.cc  

www.migra�on.cc  
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Το Πρόγραμμα Sunia Geel  
 

 

Tο όνομα του Προγράμματος «Sunia Geel» στην γλώσσα Cant των Travelers της 

Ιρλανδίας σημαίνει «πρόσεχε τον εαυτό σου». Θεωρήθηκε το καταλληλότερο όνομα 

για το Πρόγραμμα καθώς στόχος του είναι η υποστήριξη τόσο των θυμάτων 

ενδοοικογενειακής βίας που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όσο και 

των οικογενειών τους.  

 

Αναλυτικότερα, το «Sunia Geel» αποσκοπεί στην πρόληψη και τον περιορισμό των 

επιπτώσεων της ενδοοικογενειακής βίας ιδιαίτερα σε περιθωριοποιημένες 

κοινότητες μέσω της εκπαίδευσης των κοινωνικών λειτουργών και της υποστήριξης 

των θυμάτων (γυναίκες, παιδιά & νέοι). Επίσης, στοχεύει στην προώθηση θετικών 

στάσεων και αλλαγών στη συμπεριφορά των μελών αυτών των κοινοτήτων.  

 

Για την επίτευξη των στόχων αυτών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος 

«Sunia Geel» αναπτύσσονται δράσεις, οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχο 

εκπαιδευτικό υλικό. Η διάδοσή του στο προσωπικό  που παρέχει κοινωνικές 

υπηρεσίες στους συγκεκριμένους πληθυσμούς αποτελεί καίριο έργο του 

Προγράμματος προκειμένου να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητές τους.   

 

Οι ομάδες-στόχοι του Προγράμματος διαφέρουν μεταξύ των χωρών-εταίρων του 

Προγράμματος, λόγω του ιδιαιτέρου πολιτιστικού, κοινωνικού και πολιτικού 

πλαισίου της ενδοοικογενειακής βίας σε κάθε μία από αυτές.  Οι ομάδες-στόχοι σε 

κάθε χώρα-εταίρο του «Sunia Geel» είναι οι ακόλουθες: Ιρλανδοί Travelers, 

οικογένειες Σίντι και Ρομά στην Ρουμανία, γυναίκες μετανάστριες στην Ελλάδα 

κυρίως από την Αλβανία αλλά και άλλα κράτη του πρώην ανατολικού μπλοκ και 

μουσουλμάνοι μετανάστες στην Γερμανία και στην Αυστρία.   

With financial support from the  

Daphne III Programme 

Σημείωση 

Το παρόν εκπαιδευτικό πακέτο έχει την χρήση οδηγού για τη διευκόλυνση της μετάδοσης 

γνώσεων. Περιέχει μια γενική επισκόπηση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας 

παγκοσμίως, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Επιπλέον αναφέρεται στις ιδιαίτερες προκλήσεις 

των μειονοτικών και μεταναστευτικών πληθυσμών ως προς την ενδοοικογενειακή βία. Το 

συγκεκριμένο υλικό είναι ενδεικτικό. Ο κάθε εκπαιδευτής μπορεί να το προσαρμόσει στις 

ανάγκες της ομάδας-στόχου που απευθύνεται.  
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       Εκπαιδευτικός Οδηγός Ενημερωτικών Σεμιναρίων 

για το Πρόγραμμα “Sunia Geel” 

With financial support from the  

Daphne III Programme 

Το  παρόν εκπαιδευτικό υλικό αναπτύχθηκε προκειμένου να ενισχυθεί  η 

διάδοση του Προγράμματος «Sunia Geel» στους φορείς παροχής 

υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας κοινωνικά 

περιθωριοποιημένων ομάδων και στο προσωπικό τους.  

 

Η ενημερωτική δράση αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού  -

κοινωνικοί λειτουργοί και  ψυχολόγοι-  που εργάζεται με θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων για την 

ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και την χρήση κατάλληλων 

πρακτικών κατά την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας μεταναστευτικών πληθυσμών.  

 

Στόχοι 

 

• Διάδοση του Προγράμματος «Sunia Geel»  

• Κατανόηση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας τόσο σε 

παγκόσμια κλίμακα όσο και στην Ελλάδα 

• Κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας στη ν Ελλάδα  

• Ενίσχυση των γνώσεων του προσωπικού προκειμένου να ανταποκριθεί 

με πολιτισμική ενσυναίσθηση και επάρκεια στα περιστατικά 

ενδοοικογενειακής βίας που αφορούν μεταναστευτικούς πληθυσμούς 

 

Εκπαιδευτικά αποτελέσματα  

 

Ο εκπαιδευτικός οδηγός αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση και την ενίσχυση 

των γνώσεων του προσωπικού που παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε 

μετανάστριες θύματα ενδοοικογενειακής βίας ως προς: 

 

• την φύση του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας 

• το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ευρώπη 

και στην Ελλάδα 

• την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας –φορείς, 

καλές πρακτικές, δικτύωση 

• τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες θύματα 

ενδοοικογενειακής βίας  

• την γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα και τα χαρακτηριστικά των 

μεταναστριών θυμάτων στην Ελλάδα 

• την πολιτισμική ενσυναίσθηση και επάρκεια κατά την εργασία με 

μετανάστριες θύματα  
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 Πρόγραμμα ενημερωτικού σεμιναρίου 

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι μία ημέρα. Ωστόσο, μπορεί να προσαρμοστεί -

λιγότερες ή περισσότερες  ώρες/ημέρες- βάσει αναγκών και του ιδιαίτερου 

σχεδιασμού της εκάστοτε δράσης .  

    

With financial support from the  

Daphne III Programme 

1η Ενότητα Το Πρόγραμμα «Sunia Geel»  

Έρευνα «Sunai Geel»: 

⇒ Εισαγωγή 

⇒ Παρουσίαση δεδομένων για την ενδοοικογενειακή βία στις 

χώρες-εταίρους του Προγράμματος  

⇒ Ανάλυση εκτίμησης αναγκών κοινωνικών λειτουργών 

2η Ενότητα Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας 

⇒ Διεθνές και Ευρωπαϊκό πολιτικό & νομικό πλαίσιο, μορφές 

ενδοοικογενειακής βίας 

⇒ Παράγοντες ενδοοικογενειακής βίας 

⇒ Συνέπειες ενδοοικογενειακής βίας 

3η Ενότητα  Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα 

⇒ Πολιτικές & νομοθετικές ρυθμίσεις 

⇒ Φορείς αντιμετώπισης 

⇒ Υποστηρικτικές δομές 

⇒ Δικτύωση 

⇒ Καλές πρακτικές 

4η Ενότητα Ενδοοικογενειακή βία και μετανάστευση  

⇒ Εισαγωγή 

⇒ Προκλήσεις 

⇒ Εργασία με μετανάστριες θύματα 

⇒ Γυναικεία μετανάστευση στην Ελλάδα   

⇒ Ενδοοικογενειακή βία στις  μετανάστριες στην Ελλάδα                                                        
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1η Ενότητα          

 

Το Πρόγραμμα «Sunia Geel»                                                                                    

With financial support from the  

Daphne III Programme 
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With financial support from the  

Daphne III Programme 
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Έρευνα «Sunia Geel»: Εισαγωγή                                                                                    

With financial support from the  

Daphne III Programme 
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Έρευνα «Sunia Geel»: Ανάλυση εκτίμησης αναγκών κοινωνικών λειτουργών                                                                         

With financial support from the  

Daphne III Programme 
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With financial support from the  

Daphne III Programme 
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2η Ενότητα          

Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας: Διεθνές και Ευρωπαϊκό πολιτικό 

& νομικό πλαίσιο, μορφές ενδοοικογενειακής βίας                                                                               

With financial support from the  

Daphne III Programme 
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With financial support from the  

Daphne III Programme 
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Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας: Παράγοντες ενδοοικογενειακής 

βίας 

With financial support from the  

Daphne III Programme 
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Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας: Συνέπειες ενδοοικογενειακής 

βίας 

With financial support from the  

Daphne III Programme 
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3η Ενότητα          

Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα: πολιτικές & 

νομοθετικές ρυθμίσεις                                                                             

With financial support from the  

Daphne III Programme 
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With financial support from the  

Daphne III Programme 
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With financial support from the  

Daphne III Programme 
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Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα: υποστηρικτικές 

δομές                                                                 

With financial support from the  

Daphne III Programme 
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Το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα: καλές πρακτικές 

With financial support from the  

Daphne III Programme 
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4η Ενότητα          

Ενδοοικογενειακή βία και μετανάστευση: εισαγωγή                                                                            

With financial support from the  

Daphne III Programme 
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With financial support from the  

Daphne III Programme 
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With financial support from the  

Daphne III Programme 
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Ενδοοικογενειακή βία και μετανάστευση: γυναικεία μετανάστευση στην 

Ελλάδα                                                            

With financial support from the  

Daphne III Programme 
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With financial support from the  

Daphne III Programme 
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Exchange House 
National Travellers Service 
Great Strand Street 61
Dublin 1, Ireland
www.exchangehouse.ie 
info@www.exchangehouse.ie
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Verein Multikulturell
Bruneckerstraße 2 d, 3. Stock
6020 Innsbruck, Austria
www.migration.cc 
office@migration.cc

IEIE – International Education
Information Exchange
Hölderlinplatz 2A
70193 Stuttgart, Germany
www.ieie.de, info@ieie.de 

Prolepsis
Institute of Preventive Medicine 
Environmental & Occupational Health
7 Fragoklisias Street, 151 25, Marousi
Athens Greece
www.prolepsis.gr , info@prolepsis.gr 

ANUP
INTERNATIONAL

ANUP- International
Bd. Nicolae Titulescu, nr. 
163, sector 1, Bucuresti , cod 
011137, Romania
www.updalles.ro
ileanaboeru@yahoo.com




